
 

 

 

   

    1 

 

KTAM Daily Update 
Update 
 

Research Department, Krung Thai Asset Management 
16 January 2019 

สรุปข่าวใน และตา่งประเทศ | ปัจจยัท่ีต้องตดิตาม | ตวัเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด 
 สรุปข่าวใน และต่างประเทศ  

สหรัฐ 

"เจพีมอร์แกน เชส"เตือน GDP สหรัฐอาจเหลือ 0% ในไตรมาส
แรก หากชัตดาวน์ยืดเยือ้ นายเจมี ไดมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของเจพีมอร์แกน เชส กลา่ววา่ เศรษฐกิจสหรัฐอาจขยายตวั 0% ในไตร
มาสแรกของปีนี ้หากการปิดหน่วยงานรัฐบาลบางส่วน (ชัตดาวน์) 
ยงัคงยืดเยือ้ตอ่ไป      ขณะนีภ้าวะชตัดาวน์ได้ยา่งเข้าสูว่นัที่ 25 ซึง่เป็น
ช่วงเวลาที่ยาวนานเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ 
ทรัมป์และแกนน าพรรคเดโมแครตในสภาคองเกรสยงัคงไมส่ามารถตก
ลงกันได้ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณสร้างก าแพงกัน้ชายแดน
เม็กซิโกวงเงินกว่า 5 พันล้านดอลลาร์  ภาวะชัตดาวน์ดังกล่าวท าให้
เจ้าหน้าที่รัฐบาล และข้าราชการสหรัฐจ านวนราว 800,000 คนต้องถกู
พกังาน หรือท างานโดยไมไ่ด้รับเงินเดือน     "มีการคาดการณ์กนัวา่การ
เติบโตของเศรษฐกิจจะลดลงเหลือ 0% ในไตรมาสนี ้หากภาวะชัต
ดาวน์ด าเนินไปตลอดทัง้ไตรมาส" นายไดมอนกล่าว      นอกจากนี ้
นายไดมอนยังเรียกร้องให้บรรดาผู้ น าของสหรัฐท างานร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ ขณะที่
รัฐบาล, ประชาชน และภาคธุรกิจต้องท างานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา 
และสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของทกุคน (อินโฟ
เควสท์) 

สหรัฐเผยดัชนี PPI ลดลงมากกว่าคาดในเดือนธ.ค. กระทรวง
แรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดชันีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.2% ในเดือน
ธ.ค.เม่ือเทียบรายเดือน หลงัจากเพิ่มขึน้ 0.1% ในเดือนพ.ย.       การ
ปรับตัวลงของดัชนี PPI ได้รับผลกระทบจากการดิ่งลงของราคา
พลังงาน      เม่ือเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึน้ 2.5% ในเดือนธ.ค. 
หลังจากดีดตัวขึน้ 2.5% เช่นกันในเดือนพ.ย.       นักวิ เคราะห์
คาดการณ์ก่อนหน้านีว้่า ดัชนี PPI จะลดลง 0.1% ในเดือนธ.ค. เม่ือ
เทียบรายเดือน และปรับตวัขึน้ 2.5% เม่ือเทียบรายปี (อินโฟเควสท์) 

กลุ่มบริษัทรถยนต์เผยรัฐบาลสหรัฐปรับขึน้ภาษีน าเข้าส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ บริษัทผลิตรถยนต์ที่เข้าร่วมงาน "North American 
International Auto Show (NAIAS)" เปิดเผยว่า การที่ รัฐบาลสหรัฐ
ปรับขึน้ภาษีน าเข้ารถยนต์ และมาตรการตอบโต้จากนานาชาติ เป็น
ประเด็นที่สร้างความวิตกกังวลส าหรับธุรกิจยานยนต์ในปีนี ้    ส าหรับ
ค าถามที่ว่า การปรับขึน้ภาษีของรัฐบาลสหรัฐส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
หรือไม่ นายแมนเฟรด ฟิทซ์เจอรัลด์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแบรนด์
ระดบัโลกของบริษัทเจเนซิส เปิดเผยวา่ มาตรการดงักลา่วเป็นสิ่งที่ทาง
บริษัทจะต้องหาทางรับมือ "เราจะพิจารณาทางเลือกทัง้หมด เพ่ือที่จะดู
ว่าโมเดลธุรกิจใดที่ดีที่สดุส าหรับอนาคต"        ทางด้านนายไมค์ แมน
ลีย์ ซีอีโอของ FCA ได้ให้สัมภาษณ์หลังการเปิดตัวรถยนต์ในงาน
ดงักล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีที่เราจะได้เข้าสู่ช่วงการหารือเพื่อหาทางออก

ร่วมกัน ซึ่งเราจะได้เห็นผลลัพธ์ที่ตามมา"    นายแมนลีย์กล่าวว่า แม้
ตลาดรถยนต์จีนจะยังเป็นส่วนเล็ก ๆ ในธุรกิจของ FCA แต่ก็ถือเป็น
โอกาสทางธุรกิจที่ส าคัญ "สิ่งที่เราก าลังด าเนินการอยู่คือการหาวิธี
สร้างโอกาส โดยตลาดรถยนต์จีนปรับตวัลงเป็นครัง้แรกในรอบ 30 ปี
เม่ือปีที่ผ่านมา ซึ่งผมคิดว่าปีนีอ้าจจะยงัค่อนข้างทรงตวั แต่ถึงกระนัน้ 
จีนก็ยงัคงเป็นตลาดรถยนต์อนัดบั 1 ของโลก" (อินโฟเควสท์) 

"ทรัมป์"ต่อสายหารือปธน.ตุรกีประเด็นซีเรีย ท่ามกลางความตึง
เครียดของทัง้สองฝ่าย ท าเนียบขาวเปิดเผยผ่านแถลงการณ์วา่ นาย
โดนลัด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ได้สนทนาผ่านทางโทรศพัท์กบันาย
เรเซป ตอยยิพ เออร์โดกนั ประธานาธิบดีตรุกี เม่ือวานนี ้ภายหลงัจากที่
เกิดการถกเถียงกันขึน้ระหว่าง 2 ประเทศ    นางซาราห์ แซนเดอร์ส 
โฆษกท าเนียบขาว ได้ระบุในแถลงการณ์ว่า ผู้ น าทัง้สองฝ่ายได้หารือ
กันหลายประเด็นในระดับทวิภาคี รวมไปถึงการถอนกองก าลังทหาร
สหรัฐออกจากซีเรีย นางแซนเดอร์ส กลา่วเสริมวา่ "ประธานาธิบดีสหรัฐ
ต้องการที่จะท างานร่วมกับตุรกี เพื่อขจัดความกังวลในเร่ืองความ
มัน่คงของตรุกีในพืน้ที่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของซีเรีย พร้อมกับเน้น
ย า้ถึงประเด็นที่สหรัฐให้ความส าคญัในเร่ืองที่ว่า ตุรกีจะไม่โจมตีชาว
เคิร์ดและกลุ่มกองก าลงัประชาธิปไตยซีเรีย"    โฆษกท าเนียบขาว ยงั
เปิดเผยวา่ นายโจเซฟ ดนัฟอร์ด ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วมของ
สหรัฐ จะพบปะกับผู้ แทนของตุรกีในเม่ือวานนี ้ เพื่อหารือกับตุรกี
เก่ียวกบัประเด็นซีเรียตอ่ไป (อินโฟเควสท์)       

ท าเนียบขาวเผย "อิวานกา ทรัมป์" ช่วยรัฐบาลสหรัฐสรรหา
ประธานเวิลด์แบงก์คนใหม่ ท าเนียบขาวได้ออกแถลงการณ์วา่ นาง
อิวานกา ทรัมป์ ที่ปรึกษาและบตุรสาวของประธานาธิบดีโดนลัด์ ทรัมป์ 
จะเป็นผู้ช่วยรัฐบาลสหรัฐในกระบวนการสรรหาประธานธนาคารโลก
คนใหม่ นอกจากนี ้ท าเนียบขาวยังได้ปฏิเสธรายงานข่าวก่อนหน้านี ้
ที่ว่า จะมีการเสนอชื่อให้นางอิวานกา ทรัมป์ เข้าชิงต าแหน่งประธาน
ธนาคารโลก แถลงการณ์ของท าเนียบขาวระบุว่า นายสตีเวน มนูชิน 
รัฐมนตรีคลังสหรัฐ และนายมิค มัลวานีย์ ผู้ อ านวยการส านัก
งบประมาณแหง่ท าเนียบขาว ได้ขอให้นางอิวานกา ทรัมป์ ชว่ยเหลือใน
เร่ืองกระบวนการสรรหาประธานธนาคารโลกคนใหม่ เน่ืองจากเธอเคย
ท างานกับนายจิม ยอง คิม ประธานธนาคารโลก ได้ประกาศลาออก
จากต าแหน่ง โดยจะมีผลในวนัที่ 1 ก.พ.นี ้ก่อนที่เขาจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งในปี 2565 ถึงกว่า 3 ปี    ทัง้นี ้สหรัฐซึ่งมีสิทธ์ิออกเสียง
มากที่สุดในธนาคารโลกนัน้ มีส่วนในกระบวนการเลือกสรรประธาน
ธนาคารโลกนบัตัง้แตท่ี่ธนาคารโลกได้เร่ิมด าเนินการในปี 2489 (อินโฟ
เควสท์)  

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 155.75 จุด ขานรับ
จีนเตรียมกระตุ้นศก.,หุ้นเน็ตฟลิกซ์พุ่งแรง ดชันีดาวโจนส์ตลาดหุ้น
นิวยอร์กปิดปรับตัวขึน้เม่ือคืนนี ้ (15 ม.ค.) โดยดาวโจนส์ปิดในแดน
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 บวกเป็นวนัแรกในรอบ 3 วนัท าการ ขานรับรายงานข่าวที่วา่ จีนเตรียม

ออกมาตรการกระตุ้ นเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการปรับลดภาษีครัง้ใหญ่ 
ขณะที่ดชันี Nasdaq ทะยานขึน้เหนือนแนวต้านที่ระดบั 7,000 จดุเป็น
ครัง้แรกในรอบ 1 เดือน หลงัจากราคาหุ้นเน็ตฟลิกซ์พุ่งขึน้กว่า 6% ซึ่ง
ช่วยหนุนหุ้ นตัวอ่ืนๆในกลุ่มเทคโนโลยีดีดตัวขึน้ด้วย  ดัชนีเฉลี่ย
อุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 24,065.59 จุด เพิ่มขึน้ 155.75 จุด หรือ 
+0.65% ขณะที่ดชันี Nasdaq ปิดที่ 7,023.83 จดุ เพิ่มขึน้ 117.92 จดุ 
หรือ +1.71% และดชันี S&P500 ปิดที่ 2,610.30 จดุ เพ่ิมขึน้ 27.69 จดุ 
หรือ +1.07% (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: เงินปอนด์ร่วง หลังรัฐสภาอังกฤษคว ่า
ร่างข้อตกลง Brexit เงินปอนด์ร่วงลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ใน
การซือ้ขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเม่ือคืนนี ้ (15 ม.ค.) 
หลังจากรัฐสภาอังกฤษคว ่าร่างข้อตกลงการแยกตัวของอังกฤษออก
จากสหภาพยโุรป (Brexit) ขณะที่พรรคฝ่ายค้าองักฤษเตรียมอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ ในวันนีต้ามเวลา
ท้องถ่ิน เงินปอนด์อ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 
1.2836 ดอลลาร์ จากระดับ 1.2865 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงสู่
ระดับ 1.1400 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1465 ดอลลาร์ และดอลลาร์
ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.7193 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 
0.7198 ดอลลาร์สหรัฐ     ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเม่ือเทียบกับเงินเยน ที่
ระดบั 108.58 เยน จากระดบั 108.20 เยน และแข็งค่าเม่ือเทียบกับฟ
รังก์สวิส ที่ระดับ 0.9881 ฟรังก์ จากระดับ 0.9813 ฟรังก์ นอกจากนี ้
ดอลลาร์สหรัฐยงัแข็งคา่เม่ือเทียบกบัดอลลาร์แคนาดา ที่ระดบั 1.3282 
ดอลลาร์แคนาดา จากระดบั 1.3267 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดน า้มัน: น า้มัน WTI ปิดพุ่ง $1.60 รับข่าวจีนเตรียม
แผนกระตุ้นศก. สญัญาน า้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI) ตลาดนิวยอร์ก
ปิดพุ่งขึน้กว่า 3% เม่ือคืนนี ้(15 ม.ค.) ขานรับรายงานที่ว่า จีนเตรียม
ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากได้รับผลกระทบจากการท า
สงครามการค้ากบัสหรัฐ ขณะที่นกัลงทนุจบัตารายงานสต็อกน า้มนัดิบ
ประจ าสปัดาห์ของสหรัฐซึ่งมีก าหนดเปิดเผยในวนันี ้สญัญาน า้มนัดิบ 
WTI ส่งมอบเดือนก.พ. เพิ่มขึน้ 1.60 ดอลลาร์ หรือ 3.2% ปิดที่ 52.11 
ดอลลาร์/บาร์เรล   สญัญาน า้มนัดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนมี.ค. เพิ่มขึน้ 
1.65 ดอลลาร์ หรือ 2.8% ปิดที่ 60.64 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดทองค านิวยอร์ก: ทองปิดลบ $2.90 เหตุดอลล์แข็ง
,นลท.ขายสินทรัพย์ปลอดภัยหลังตลาดหุ้นฟ้ืน  สัญญาทองค า
ตลาดนิวยอร์กปิดปรับตวัลงเม่ือคืนนี ้(15 ม.ค.) เน่ืองจากนักลงทนุลด
การถือครองทองค าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยัหลงัจากตลาดหุ้นสหรัฐ
ฟื้นตัวขึน้ นอกจากนี ้การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังลดความน่า
ดงึดดูของทองค าเชน่กนั   สญัญาทองค าตลาด COMEX (Commodity 
Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 2.90 ดอลลาร์ หรือ 0.2% ปิดที่ 

1,288.40  ดอลลาร์/ออนซ์    สญัญาโลหะเงินสง่มอบเดือนมี.ค. ลดลง 
6.6 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 15.62 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์) 

ยุโรป 

รัฐสภาอังกฤษคว ่าร่างข้อตกลง Brexit ด้วยคะแนน 432-202, 
ขณะฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐสภาองักฤษได้ลงมติ
ด้วยคะแนนเสียง 432 ต่อ 202 เสียง ปฏิเสธร่างข้อตกลงการแยกตวั
ขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) หลงัจากสมาชิกรัฐสภาได้
อภิปรายประเด็นดังกล่าวเป็นเวลา 5 วัน     ทัง้นี ้นางเทเรซา เมย์ 
นายกรัฐมนตรีอังกฤษ มีเวลา 3 วันในการน าเสนอแผน Brexit ฉบับ
ใหมต่อ่รัฐสภา    ทางด้านนายเจเรมี คอร์บิน ผู้น าพรรคแรงงาน ซึง่เป็น
พรรคฝ่ายค้านขององักฤษ ได้ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจนายกฯเมย์ หลงัจาก
ที่ ร่างข้อตกลง Brexit ไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยการ
อภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีขึน้ในสภาสามัญชน ในวนันีต้ามเวลาท้องถ่ิน  
หากผลการอภิปรายครัง้นีป้รากฎว่ารัฐบาลภายใต้การน าของนายกฯ
เมย์ไมไ่ด้รับความไว้วางใจ ก็อาจสง่ผลให้ต้องมีการจดัการเลือกตัง้ครัง้
ใหมใ่นองักฤษ (อินโฟเควสท์) 

เยอรมนีเผยเศรษฐกิจขยายตัวเพียง 1.5% ปีที่แล้ว ต ่าสุดรอบ 5 
ปี ส านักงานสถิติแห่งชาติของเยอรมนีเปิดเผยว่า เศรษฐกิจเยอรมนีมี
การขยายตวัเพียง 1.5% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดบัต ่าสดุในรอบ 5 ปี แต่
สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากที่มีการ
ขยายตัว 2.2% ในปี 2560    ทัง้นี ้เศรษฐกิจเยอรมนีได้รับผลกระทบ
จากภาวะชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก, ความขัดแย้งทางการค้าระหวา่ง
สหรัฐและประเทศคู่ค้า และความเสี่ยงที่อังกฤษอาจแยกตวัออกจาก
สหภาพยโุรป (Brexit) โดยไมมี่การท าข้อตกลง       ส านกังานสถิติระบุ
ว่า เศรษฐกิจเยอรมนีมีการขยายตวัเป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน แต่ในอตัราที่
ชะลอลง ขณะที่การเติบโตได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ภายในประเทศ 
โดยการใช้จ่ายของภาคครัวเรือน และการใช้จา่ยในภาครัฐตา่งปรับตวั
ขึน้ในปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดบวก ขานรับจีนเตรียมออก
มาตรการกระตุ้นศก. ตลาดหุ้นยโุรปปิดบวกเม่ือคืนนี ้(15 ม.ค.) โดย
ได้ปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่า จีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้ น
เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงการปรับลดภาษีครัง้ใหญ่ ขณะเดียวกันนักลงทุน
จบัตาผลการลงมติของรัฐสภาองักฤษต่อร่างข้อตกลงการแยกตัวของ
องักฤษออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) โดยตลาดหุ้นยโุรปปิดท าการซือ้
ขายก่อนที่รัฐสภาองักฤษจะแถลงมติดังกล่าว     ดชันี Stoxx Europe 
600 เพ่ิมขึน้ 0.35% ปิดที่ 348.71 จดุ       ดชันี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนั
ปิดที่  10,891.79 จุด เพิ่มขึน้ 35.88 จุด หรือ +0.33% ขณะที่ดัชนี 
CAC-40 ตลาดหุ้นฝร่ังเศสปิดที่ 4,786.17 จุด เพิ่มขึน้ 23.42 จุด หรือ 
+0.49% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,895.02 จุด 
เพ่ิมขึน้ 40.00 จดุ หรือ +0.58% (อินโฟเควสท์) 
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 ญ่ีปุ่น 

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 195.59 จุด รับข่าวจีน
เตรียมออกมาตรการกระตุ้นศก.ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิด
ปรับตัวขึน้ในเม่ือวานนี ้หลังจากมีรายงานว่า จีนเตรียมใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ ซึง่ข่าวดงักลา่วชว่ยดงึดดูแรงซือ้เข้าหนนุหุ้นบริษัททีมี่
การลงทนุจ านวนมากในประเทศจีน  ส านกัข่าวเกียวโดรายงานวา่ ดชันี
นิกเกอิปิดบวก 195.59 จดุ หรือ 0.96% แตะที่ 20,555.29 จดุ (อินโฟ
เควสท์) 

จีน 

รัฐบาลจีนเตรียมปรับลดภาษีครัง้ใหญ่ หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ฟ้ืนตัว เจ้าหน้าที่ระดบัสงูของจีนเปิดเผยว่า รัฐบาลจีนเตรียมปรับลด
ภาษีครัง้ใหญ่ เพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงใน
ขณะนี ้นอกจากนี ้รัฐบาลจีนจะกระตุ้นการใช้จ่าย และแก้ปัญหาด้าน
การเงินของภาคเอกชนและธุรกิจขนาดเล็ก   แถลงการณ์จากรัฐบาล
จีนระบุว่า ทางการจีนจะเดินหน้าปรับลดภาษี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและภาคการผลิต รวมถึงออกมาตรการที่เอือ้
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในปี 2562 เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ขณะเดียวกันจีนจะยงัคงรักษานโยบายการเงินให้มีความยืดหยุ่น และ
รักษาคา่เงินหยวนให้มีเสถียรภาพ     นอกจากนี ้รัฐบาลจีนจะหลีกเลี่ยง
การอัดฉีดสภาพคล่องที่สูงเกินไป และจะพยายามรักษาอัตราส่วน
โครงสร้างทางการเงินให้มีเสถียรภาพ โดยธนาคารกลางจีนจะพยายาม
ปรับปรุงการเปลี่ยนผ่านทางด้านนโยบาย และลดต้นทุนทางการเงิน     
นายซู เหอซิน รองผู้ ว่าธนาคารกลางจีน (PBOC) กล่าวว่า การที่จีนใช้
นโยบายการเงินอย่างรอบคอบนัน้ ไม่ได้หมายความว่าธนาคารกลาง
จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินได้ พร้อมกล่าวว่า นโยบาย
การเงินของจีนจะให้การสนับสนุนเศรษฐกิจอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม    นอกจากนี ้รองผู้วา่ธนาคารกลางจีนยงักลา่วด้วยวา่ จีนจะ
รักษานโยบายทางการเงินในมีเสถียรภาพและมีความยืดหยุน่ไปพร้อม
กัน พร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นว่า ธนาคารกลางจะสามารถรักษา
เสถียรภาพของเงินหยวนเอาไว้ได้อยา่งแน่นอน     ในชว่งไตรมาสเดือน
ก.ค.-ก.ย.ปีที่แล้ว เศรษฐกิจจีนขยายตวัเพียง 6.5% ซึ่งเป็นอัตราการ
ขยายตัวต ่าสดุนับตัง้แต่เกิดวิกฤตทางการเงิน แม้รัฐบาลได้พยายาม
แก้ไขปัญหาโดยการสัง่ให้ธนาคารปล่อยกู้ ให้มากขึน้และกระตุ้นการใช้
จา่ยในด้านการก่อสร้างสาธารณะก็ตาม (อินโฟเควสท์) 

กระทรวงพาณิชย์จีนเผยยอด FDI เดือนธ.ค.ดีดตัวขึน้ 24.9% 
เทียบรายปี กระทรวงพาณิชย์จีน (MOC) เปิดเผยว่า ยอดการลงทุน
โดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ดีดตวัขึน้ในเดือนธ.ค. หรือพุ่งขึน้เกือบ 
25% เม่ือเทียบรายปี     แถลงการณ์จาก MOC ระบุว่า ยอด FDI ใน
เดือนธ.ค. ปรับตัวขึน้แตะ 9.234 หม่ืนล้านหยวน ซึ่งเพิ่มขึน้ 24.9% 
เทียบรายปี และหากพิจารณาในรูปสกุลเงินดอลลาร์แล้ว ยอด FDI 

ในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 1.371 หม่ืนล้านดอลลาร์ เพิ่มขึน้ 
23.2%      ทัง้นี ้ตวัเลขดงักลา่วได้ดีดตวัขึน้หลงัจากที่ปรับตวัลง 26.3% 
เม่ือคิดเป็นเงินหยวนในเดือนพ.ย. หรือ 27.6% เม่ือคิดเป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์       ส าหรับในเดือนพ.ย.เพียงเดือนเดียวนัน้ จ านวนบริษัท
ใหม่ๆที่ได้รับทุนสนับสนุนจากต่างชาติ ปรับตัวเพิ่มขึน้ 20.5% เม่ือ
เทียบเป็นรายปี แตะที่ระดบั 5,830 แหง่ (อินโฟเควสท์) 

แบงก์ชาติจีนเผยยอดปล่อยกู้เงินหยวนปี 61 ขยายตัวอย่างมี
เสถียรภาพ ธนาคารกลางจีน (PBOC) เปิดเผยว่า ยอดปล่อยกู้ ใหม่
สกุลเงินหยวนเพิ่มขึน้อย่างมีเสถียรภาพในปีที่แล้ว ในขณะที่ภาค
การเงินได้เพิ่มการด าเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจที่แท้จริง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบรรดาบริษัทขนาดเล็ก       ส านกัข่าวซินหวัรายงาน
ว่า จ ูเหอซิน รองผู้ ว่าการแบงก์ชาติจีน กล่าวว่า ยอดปล่อยกู้ ใหม่สกลุ
เงินหยวนในปี 2561 อยู่ที่ 16.17 ล้านล้านหยวน หรือ 2.39 ล้านล้าน
ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าปี 2560 อยู่ 2.64 ล้านล้านหยวน      รองผู้ ว่าการ
แบงก์ชาติจีนกลา่วในการแถลงข่าววา่ วงเงินปลอ่ยกู้ดงักลา่วเพ่ิมขึน้ถงึ 
3 เท่าจากปีก่อนหน้า    ทัง้นี ้ณ สิน้เดือนธ.ค. ยอดการปล่อยกู้ทัง้หมด
ของจีน เพิ่มขึน้ 13.5% เม่ือเทียบเป็นรายปี ซึ่งเพิ่มขึน้ 0.8% จาก
อตัราขยายตวัในปี 2560     โดยการให้เงินสนับสนนุแก่วิสาหกิจขนาด
เล็กและวิสาหกิจเอกชนปรับตวัดีขึน้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี ้ยอด
ปลอ่ยกู้ขนาดเล็ก เพ่ิมขึน้ 17.1% เม่ือเทียบรายปี และบริษัทขนาดเล็ก
ที่ได้รับเงินกู้ จากแบงก์มีจ านวนเพิ่มขึน้ 28% จากช่วงสิน้ปี 2560     
ขณะที่การออกพันธบัตรของภาคเอกชน ทะยาน 70% เม่ือเทียบเป็น
รายปีในชว่งเดือนพ.ย.และธ.ค. (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดพุ่ง 1.36% ขานรับแผน
ลดภาษีกระตุ้นศก. ดชันีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดตลาดเม่ือ
วานนีพุ้่งสูงขึน้ เน่ืองจากตลาดได้รับปัจจัยบวกจากแผนการปรับลด
ภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน  ส านักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนี
เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตพุ่ง 34.57 จุด หรือ 1.36% ปิดที่ 2,570.34 จุด 
เจ้าหน้าที่ระดับสงูของจีนเปิดเผยว่า จีนเตรียมปรับลดภาษีครัง้ใหญ่ 
เพื่ อช่ วยหนุน เศรษฐกิจที่ ส่ งสัญญาณชะลอตัวลงในขณะนี  ้    
แถลงการณ์จากรัฐบาลจีนระบุว่า ทางการจีนจะเดินหน้าปรับลดภาษี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและภาคการผลิต รวมถึง
ออกมาตรการที่ เอือ้ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจในปี 2562 เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (อินโฟเควสท์) 

เอเชียและอื่นๆ 

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่า 400 จุด ขานรับจีน
กระตุ้นเศรษฐกิจ ดชันี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียดีดตวักว่า 400 จดุ
ในเม่ือวานนี ้ตามตลาดภมิูภาค หลงัจากร่วงลงติดตอ่กนั 3 วนั     ทัง้นี ้
ดชันี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 36,318.33 จดุ เพ่ิมขึน้ 464.77 จดุ 
หรือ 1.30% (อินโฟเควสท์)  
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ไทย 

สคร.คาด รมว.คลัง พิจารณาแผนควบรวม TMB-TBANK ภายใน
เดือนนีก่้อนเสนอ ครม. นายประภาศ คงเอียด ผู้ อ านวยการ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) คาดว่า ภายใน
เดือนนีน้ายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง จะพิจารณาเห็นชอบ
แผนการควบรวมกิจการระหวา่งธนาคารทหารไทย (TMB) กับธนาคาร
ธนชาต (TBANK) ก่อนที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งหาก ครม.อนุมัติแล้วทัง้ 2 ธนาคารสามารถเร่ิม
กระบวนการควบรวมกิจการกันได้ทนัที และเชื่อว่าจะแล้วเสร็จภายใน
รัฐบาลชดุนีอ้ย่างแน่นอน      ผู้อ านวยการ สคร. กล่าวว่า ในเร่ืองการ
ควบรวมระหว่าง 2 ธนาคารนี ้ทาง สคร. และส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง (สศค.) ได้มีการหารือร่วมกันมาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการควบรวม
จะต้องไม่ส่งผลให้กระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้ ถือหุ้นของ TMB 
เสียเปรียบ สว่นสาเหตทุี่จ าเป็นต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุ ครม.
ก่อน เน่ืองจาก TMB ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ แต่ถือเป็นหลักทรัพย์ที่รัฐถือ
ครองอยู่         อย่างไร ก็ดี  ภายหลังควบรวมกิจการกันแ ล้ว 
กระทรวงการคลงัก็จะยงัถือหุ้นในธนาคารใหมต่อ่ไปอยา่งแน่นอน สว่น
จะถือในสัดส่วนเท่าใดขึน้กับรายละเอียดการควบรวม ขณะที่ชื่อของ
ธนาคารภายหลงัจากการควบรวมนัน้ยังไม่ได้ตดัสินใจว่าจะใช้ชื่อใด    
นายประภาศ กล่าวอีกว่า กระทรวงการคลังมีนโยบายให้ธนาคาร
พาณิชย์ควบรวมกันเพื่อที่จะมีขนาดใหญ่ขึน้ เพื่อช่วยลดต้นทุนการ
บริหารงาน เน่ืองจากสถาบนัการเงินต้องมีการลงทนุสงูในการปรับปรุง
บริการในยคุดิจิทลั ดงันัน้จึงเกรงว่าธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กอาจไม่
สามารถรับภาระได้ และกระทบตอ่การแข่งขนัในอนาคต การควบรวม
กิจการของธนาคารพาณิชย์จึงถือเป็นเร่ืองดีของทัง้ธนาคารและระบบ
การเงินของประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วย (อินโฟเควสท์) 

ศูนย์วิจัย KTB คาดศก.ไทยปีนีโ้ตชะลอมาที่ 4.1% เผชิญความ
เส่ียงศก.โลก-คาดกนง.ขึน้ดอกเบีย้-บาทแข็งค่า นายพชรพจน์ 
นันทรามาศ ผู้ อ านวยการฝ่ายอาวุโส สายงาน Global Business 
Development and Strategy ธนาคารก รุงไทย (KTB) เ ปิด เผยว่า  
Krungthai Macro Research คาดเศรษฐกิจไทยปีนีจ้ะเติบโตราว 
4.1% ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 4.3% ในปีก่อน    ปัจจัยหลักที่
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนีเ้ปลี่ยนจากการสง่ออกและการท่องเที่ยว มา
เป็นการลงทนุเอกชนและภาครัฐที่คาดวา่จะขยายตวัเร่งขึน้ในช่วงหลงั
ของปี จากโครงการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐาน และโครงการระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  นอกจากนี ้มาตรการดูแล
เศรษฐกิจฐานรากของภาครัฐจะช่วยเสริมก าลงัซือ้ของภาคครัวเรือน
ด้วย     อยา่งไรก็ตาม มองวา่ยงัมีความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกที่เพ่ิมขึน้ 
โดยปัจจยัที่ต้องติดตาม ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่
ความเสี่ยงจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึน้ยงัมีอยู ่ตลอดจนการชะลอตวั
ลงของเศรษฐกิจจีนที่คาดว่าภาคการผลิตจะชะลอตวัถึงไตรมาส 1/62 
เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของภาคการส่งออก
และการท่องเที่ยวของไทยได้         ส าหรับแนวโน้มการเกิดของภาวะ
ถดถอยของเศรษฐกิจโลกมองวา่ในปัจจบุนัยงัไม่เห็นผลมากนัก เพราะ
เศรษฐกิจโลกยังมีการขยายตัวได้แม้ว่าจะชะลอลงบ้าง ซึ่งกองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดประมาณการทางเศรษฐกิจ 
(GDP) ของโลกมาอยูท่ี่ 3.7% ในปี 62 และทรงตวัในปี 63 ขณะที่ก าลงั
ซือ้รวมของประชากรในโลกยังมีอยู่ไนระดับที่ดี      แต่การที่ส่วนต่าง
ผลตอบแทนพนัธบตัรสหรัฐฯ ประเภทอาย ุ2 ปี และ 10 ปี ปรับลดลง
มาอยู่ในระดบัที่เกือบจะเท่ากันและใกล้ 0% เป็นสญัญาณที่เกิดก่อน
ภาวะการถดถอยของเศรษฐกิจ (Recession) ท าให้หลายๆสถาบนัมี
ความกังวลตอ่แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในอนาคต และทางด้านตลาดทนุ
ได้เร่ิมตอบรับปัจจยัดงักล่าวไปแล้วจากการปรับฐานของตลาดหุ้นทั่ว
โลกในชว่งที่ผ่านมา      ด้านทิศทางอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยคาด
ว่าในช่วงคร่ึงหลงัของปี 62 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มี
โอกาสจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้นโยบายอีก 0.25% มาอยูท่ี่ 2% ซึง่จะมี
ผลให้อัตราดอกเบีย้ MLR ของธนาคารพาณิชย์ปรับเพิ่มขึน้ตามเป็น 
0.16-0.24% ในปีนี ้โดยประเมินว่าการปรับเพิ่มขึน้ของอตัราดอกเบีย้
นโยบายทกุๆ 1% จะสง่ผลให้ MLR เพ่ิมขึน้เฉลี่ย 0.33-0.44% ซึง่ปัจจยั
ดงักลา่วเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจควรเตรียมความพร้อมด้านต้นทนุดอกเบีย้ที่
สงูขึน้ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 5.57 จุด สวนทางตลาดตปท. เหตุไร้
ปัจจัยบวกหนุน-กังวลโหวต Brexit คืนนี ้ ,ปัจจัยในปท.ไม่เอือ้ 
SET ปิดชว่งบา่ยที่ระดบั 1,577.00 จดุ ลดลง 5.57 จดุ (-0.35%) มลูคา่
การซือ้ขาย 37,956.54 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยเม่ือ
วานนีแ้กว่งไซด์เวย์ อิงติดลบ สวนทางตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่บวก
ตามดาวโจนส์ฟิวเจอร์ส เหตุไ ร้ปัจจัยบวกหนุน ขณะที่ยังกังวล
เศรษฐกิจโลกที่ไม่ดี หลังตัวเลขส่งออก-น าเข้าของจีนออกมาต ่ากว่า
คาดสะท้อนสงครามการค้ายังไม่คลี่คลาย และยังต้องติดตามร่าง
ข้อตกลง Brexit ที่รัฐสภาองักฤษจะโหวตเสียงคืนนี ้สว่นบ้านเราก็ได้รับ
แรงกดดนัจากกลุม่รับเหมาฯ หลงัโครงการทา่เรือแหลมฉบงั เฟส 3 มีผู้
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 มายื่นประมลูแค่รายเดียว และเอกสารก็ไม่ครบ ท าให้ตลาดกังวลว่า

โปรเจคท์อ่ืนอาจจะสะดุดอีก ส่วนกลุ่มแบงก์ งบการเงินปี 61 ของ 
TISCO ออกมาตามคาด แต่ NPL ก็เพิ่มขึน้ด้วย อย่างไรก็ดียังต้อง
ติดตามการทยอยประกาศงบฯกลุ่มแบงก์ต่อไป ปลายสปัดาห์นีแ้บงก์
ใหญ่จะประกาศงบฯ หวั่นจะออกมาไม่ดีเท่าที่ตลาดคาดไว้ วันนี ้
ตลาดฯคงจะแกว่ง Sideway ถึง Sideway Down ขึน้อยู่กับผลโหวต 
Brexit พร้อมให้แนวรับ 1,570 แนวต้าน 1,590 จดุ    ตลาดหลกัทรัพย์
ปิดเม่ือวานนีท้ี่ระดับ 1,577.00 จุด ลดลง 5.57 จุด (-0.35%) มลูค่า
การซือ้ขาย 37,956.54 ล้านบาท                 การซือ้ขายหุ้นเม่ือวานนี ้
ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวทัง้ในแดนบวก-ลบ โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 
1,590.15 จุด และแตะจุดต ่าสุดที่ระดับ 1,574.37 จุด       ส่วน
หลกัทรัพย์เปลี่ยนแปลงเม่ือวานนี ้เพิ่มขึน้ 406 หลกัทรัพย์ ลดลง 812 
หลกัทรัพย์ และไมเ่ปลี่ยนแปลง 436 หลกัทรัพย์ (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทย: เม่ือวานนีมี้มูลค่าการซือ้ขายรวม 
122,497 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย(ThaiBMA) สรุป
ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ทยประจ าเม่ือวานนี ้มีมลูคา่การซือ้ขายรวมทัง้
วนัอยูท่ี่ 122,497 ล้านบาท ด้านประเภทของนกัลงทนุ ที่มีมลูคา่การซือ้
ขายสงูที่สดุ 2 อนัดบัแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุน 
(บลจ.) ซือ้สุทธิ 41,355 ล้านบาท 2. กลุ่มสถาบันการเงินที่ไม่มี
ใบอนุญาตเพื่อค้าตราสารหนี ้ซือ้สุทธิ 8,636 ล้านบาท ในขณะที่นัก
ลงทุนต่างชาติ ซือ้สุทธิ 631 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 
2.12% ไมมี่การเปลี่ยนแปลงจากเม่ือวาน (อินโฟเควสท์) 

ภาวะตลาดเงินบาท: บาทปิด 31.87/92 แกว่งแคบ จับตามติ
รัฐสภาอังกฤษกรณี Brexit คาดกรอบวันนี ้31.82-32.08 นกับริหาร
เงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนีท้ี่ระดับ 
31.87/92 บาท/ดอลลาร์ จากชว่งเช้าที่เปิดตลาดระดบั 31.85/86 บาท/
ดอลลาร์     ระหว่างวนัเงินบาทเคลื่อนไหวอยูใ่นกรอบแคบๆ ที่ 31.82-
31.92 บาท/ดอลลาร์ และมีบางช่วงที่ swing ไปตามค่าเงินปอนด์ 
เน่ืองจากขณะนีต้ลาดจบัตาผลการลงมติของรัฐสภาองักฤษในคืนนีว้า่
จะสนับสนนุร่างข้อตกลงการแยกตวัขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป 
(Brexit) หรือไม่     "ต้องรอผลคืนนีว้่ามติจะออกมาอยา่งไร เพราะหาก
ผลออกมาว่ารัฐสภาอังกฤษลงมติไม่ผ่านร่างดังกล่าว ก็ต้องไปดทูี่ผล
คะแนนด้วย ถ้าผลคะแนนที่ลงมติไมผ่่านสงูกวา่คอ่นข้างมาก ก็อาจจะ
ท าให้เงินปอนด์ร่วงลงมา ดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งค่าขึน้" นักบริหารเงิน
ระบุ       นักบริหารเงิน คาดว่า วันนีเ้งินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 
31.82-32.08 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์) 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยท่ีต้องตดิตาม  
- ยอดสัง่ซือ้เคร่ืองจกัรเดือนพ.ย. ญ่ีปุ่ น    

- ดชันีราคาผู้ผลติ (PPI) เดือนธ.ค. ญ่ีปุ่ น    

- ดชันีราคาบ้านเดือนธ.ค. จีน   

- ดชันีตลาดที่อยูอ่าศยัเดือนม.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแหง่ชาติ (NAHB)  สหรัฐ 

- สต็อกน า้มนัรายสปัดาห์จากส านกังานสารสนเทศด้านพลงังานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ 
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 ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด  

 

As of

Monday 14 Thai Stock Market

SET 

EU Industrial Production SA MoM Nov -1.7% -1.5% 0.2% SET50

Industrial Production WDA YoY Nov -3.3% -2.1% 1.2% SET100

CH Trade Balance Dec $57.06b $51.60b $44.74b MAI

Exports YoY Dec -4.4% 2.0% 5.4% Institution Net Position

Imports YoY Dec -7.6% 4.5% 3.0% Proprietary Net Position

Foreign Net Position

Tuesday 15 Individual Net Position

Total Trading Value

US PPI Final Demand MoM Dec -0.2% -0.1% 0.1%

PPI Ex Food and Energy MoM Dec -0.1% 0.2% 0.3% Major Indices

PPI Ex Food and Energy YoY Dec 2.7% 2.9% 2.7% Dow Jones

EU Trade Balance SA Nov 15.1b 12.6b 12.5b S&P 500

Trade Balance NSA Nov 19.0b -- 14.0b Nasdaq

JP Money Stock M2 YoY Dec 2.4% 2.4% 2.3% STOXX Europe 50

Money Stock M3 YoY Dec 2.1% 2.1% 2.1% FTSE 100

DAX

Wednesday 16 Nikkei 225

US New  Home Sales Nov -- 566k 544k Shanghai Composite

New  Home Sales MoM Nov -- 4.0% -8.9% Hang Seng

Factory Orders Nov -- 0.3% -2.1% KOSPI

Factory Orders Ex Trans Nov F -- -- 0.3% BES Sensex

Durable Goods Orders Nov F -- -- 0.80% Jakarta Composite

Durables Ex Transportation Nov F -- -- -0.003 Philippines Composite

Trade Balance Nov -- -$54.0b -$55.5b Ho Chi Minh

JP Tertiary Industry Index MoM Nov -- -0.5% 1.9%

CH New  Home Prices MoM Dec -- -- 0.98% Crude Commodities

WTI ($/bl)

Thursday 17 Dubai ($/bl)

Brent ($/bl)

US Retail Sales Advance MoM Dec -- 0.3% 0.2% NYMEX ($/bl)

Retail Sales Ex Auto MoM Dec -- 0.2% 0.2% COMEX Gold 

Housing Starts MoM Dec -- -0.2% 3.2% Batic Dry Index

Building Permits MoM Dec -- -3.6% 5.0%

Building Permits Dec -- 1280k 1328k Exchange Rate

Housing Starts Dec -- 1253k 1256k USD/THB

Initial Jobless Claims 12-Jan -- -- 216k EUR/USD

Continuing Claims 5-Jan -- -- 1722k USD/JPY

EU CPI Core YoY Dec F -- 1.0% 1.0% GBP/USD

CPI MoM Dec -- 0.0% -0.2% USD/CHY

CPI YoY Dec F -- 1.6% 1.9% USD/KRW

Dollar Index

Friday 18

Thai Bond Market

US Industrial Production MoM Dec -- 0.3% 0.6% Total Return Index

Capacity Utilization Dec -- 78.6% 78.5% Outright/ Cash Trading

U. of Mich. Sentiment Jan P -- 96.4 98.3 Bond Yield 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y

U. of Mich. Current Conditions Jan P -- -- 116.1 15-Jan-19 1.4657 1.5402 1.6769 1.7438 1.7524 1.8041

U. of Mich. Expectations Jan P -- -- 87 Change (bps) +0.81 +0.47 +0.19 +0.09 +0.53 +0.84

EU ECB Current Account SA Nov -- -- 23.0b 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y

JP Natl CPI YoY Dec -- 0.3% 0.8% 2.1235 2.3215 2.5046 2.9413 3.1609 3.3518

Natl CPI Ex Fresh Food YoY Dec -- 0.8% 0.9% +0.18 +1.60 +1.59 +1.86 +1.45 +0.84

Natl CPI Ex Fresh Food, Energy YoY Dec -- 0.3% 0.3%

Japan Buying Foreign Bonds 11-Jan -- -- -¥1004.3b US Bond Market

Foreign Buying Japan Bonds 11-Jan -- -- ¥72.4b Bond Yield 3M 2Y 3Y 5Y 10Y 30Y

Foreign Buying Japan Stocks 11-Jan -- -- -¥248.5b 14-Jan-19 2.45 2.53 2.51 2.53 2.71 3.06

Capacity Utilization MoM Nov -- -- 4.0% Change (bps) +2.00 -2.00 +0.00 +1.00 +0.00 +2.00

Industrial Production MoM Nov F -- -- -1.1%

Industrial Production YoY Nov F -- -- 1.4%

TH Forw ard Contracts 11-Jan -- -- --

Foreign Reserves 11-Jan -- -- --

16-Jan-19

2,312.60 -10.19 -0.44%

-3,222.06

27,588.25

360.64 -0.87 -0.24%

183.78

2,593.47

-3,222.06

%Chg.Chg

15-Jan-19 Chg %Chg.

24,065.59 +155.75

3,056.00 +15.00

+0.65%

2,610.30 +27.69 +1.07%

+0.49%

7,023.83 +117.91 +1.71%

6,895.02 +40.00 +0.58%

10,891.79 +35.88 +0.33%

26,298.33 -368.94 -1.38%

20,555.29 +195.59 +0.96%

2,535.77 -18.06 -0.71%

909.68 +7.88 +0.87%

15-Jan-19 Chg %Chg.

6,336.12 -25.35 -0.40%

8,013.42 -10.72 -0.13%

+0.04%

51.95 +1.20 +2.36%

58.51 +0.13 +0.22%

59.34 -1.26 -2.08%

+76.58%69,371.27         122,496.92       

+0.03%279.33279.41

-0.16%

1,289.20 -2.10 -0.16%

108.66 108.14

%Chg.14-Jan-1915-Jan-19

-0.10%95.67895.585

+0.10%1,120.721,121.83

1,096.00 -51.00 -4.45%

1.1407 1.1466 -0.51%

+0.49%

1.2863 1.2858

+1.30%+464.7736,318.33

+1.58%+32.662,097.18

15-Jan-19

-0.10%6.76716.7600

-0.40%-4.261,054.01

-0.35%-5.571,577.00

52.11 +1.60 +3.17%

15-Jan-19 14-Jan-19 %Chg.

31.90 31.95

เอกสารฉบบันี้จดัท าโดยฝา่ยวจิยั บมจ.หลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย (“บรษิทั”) ขอ้มลู บทความ บทวเิคราะหแ์ละการคาดหมาย รวมทัง้การแสดงความคดิเหน็ทัง้หลายทีป่รากฎในเอกสารฉบบันี้
จดัท าบนพืน้ฐานแหลง่ขอ้มูลทีด่ทีีส่ดุทีไ่ด้รบัมา และพจิารณาแลว้เหน็วา่น่าเชือ่ถอื มวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจลงทุน และอาจเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจ่ าเป็นตอ้งแจง้ล่วงหน้า
แต่อย่างใด รายงานฉบบันี้ไมถ่อืเป็นค าเสนอหรอืค าชีช้วนใหล้งทุน และ3จดัท าขึน้เป็นการเฉพาะเพือ่ประโยชน์แกบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเท่านัน้ มใิหน้ าไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรอืโดยทาง
อืน่ใด บรษิทัไมต่อ้งรบัผดิชอบต่อความเสยีหายใดๆ ทีเ่กดิขึน้โดยตรงหรอืเป็นผลจากการใชเ้นื้อหาหรอืรายงานฉบบันี้ 

 


